Senioren - Jeugd
Nummer 21 2019, 2 augustus (week 31)
Ab nieuws / Algemeen:
• Competitie najaar 2019 online
• Overleg hoofdbestuur NTTB met verenigingen afdeling Oost
Senioren:
• Competitiehervorming
• Drie poules in 6e klasse met lage ELO teamrating
Jeugd:
• Verslag Jeugd Competitieleider (AJCL)

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Competitie najaar 2019 online:
Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat de najaarscompetitie 2019, zowel voor de senioren als de jeugd vanaf heden
online staat. Gelukkig zien wij na de daling die wij de laatste jaren bij de senioren aan ons voorbij zagen komen, nu is
gestabiliseerd, zelfs t.o.v. voorjaar 2019 iets is toegenomen naar 335 teams. Bij de jeugd zien wij en lichte daling van 1
team t.o.v. voorjaar 2019, nu totaal 81 teams. Zie het verslag van jeugdcompetitieleider Jan Ringenier onderaan dit
bulletin. Het heeft met deze warme zomer heel wat zweetdruppels gekost om de 335 ingeschreven senioren en 81
jeugdteams op tijd in te delen. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om aan zoveel mogelijk verenigingsverzoeken
te voldoen, maar helaas was het niet mogelijk om alle wensen te vervullen. Wensen van verenigingen kunnen soms
dezelfde zijn en aangezien er slechts 6 letters (A t/m F) en (indien van toepassing) 8 letters (A t/m H) te verdelen zijn, is
het onmogelijk om iedereen voor de 100% tevreden te stellen. Wensen zoals op een bepaalde dag uit te spelen
hebben voor ons minder prioriteit dan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de zaal en/of eventueel samen spelen van
teams. Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip heeft.
Aan alle mensen die aan de indelingen hun steentje hebben bijgedragen zijn wij bijzonder veel dank verschuldigd.
In de 6e klasse is er één poule van 5 teams ontstaan.
Het competitieboek najaar 2019 en de lijst met invalbeperkingen wordt voor het begin van de najaarscompetitie 2019
gepubliceerd. De poule-indelingen voor zowel de senioren als van de jeugd zijn nu als bijlage toegevoegd.
Wij wensen u allen, na een fijne zomervakantie een sportieve najaarscompetitie 2019 toe.
Met vriendelijke sportgroeten,
Henk Teunissen (ACL) acl@nttb-oost.nl
Albert Kuiper (RCL) rcl@nttb-oost.nl
Overleg hoofdbestuur NTTB met verenigingen afdeling Oost:
Op woensdag 11 september komt een delegatie van het hoofdbestuur bij ons op bezoek en wel bij Swift (D) te
Deventer. In de bijlage kunt u lezen welke onderwerpen vanuit het hoofdbestuur worden besproken maar
vanzelfsprekend krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Gelieve deze vragen zo spoedig mogelijk naar het emailadres secretaris@nttb-oost.nl te sturen. Het bondsbureau zag graag deze vragen al vóór 2 augustus in hun bezit
maar ik kan mij voorstellen dat dit in deze vakantietijd net een brug te ver is. Misschien kunt u per e-mail uw
medebestuursleden berichten en misschien heeft u allang een vraag in gedachten die u altijd al had willen stellen.
Namens het bestuur van de NTTB / Afdeling Oost hoop ik dat u in de gelegenheid bent z.s.m. een aantal vragen op te
sturen.
Met vriendelijke groeten,
Marleen van Ulsen - van de Vooren
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
secretaris@nttb-oost.nl
www.nttb-oost.nl
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SENIOREN:
Competitiehervorming:
Zoals u weet heeft het AB op 3 april besloten om de dubbelwedstrijd vanwege de verwachte tijdsbesparing af te
schaffen. De Hoofdklasse en Promotieklasse blijven het dubbel wel spelen.
Uitgangspunt is dat de teams zich houden aan het op tijd beginnen van de wedstrijden en dat de tijd tussen de
wedstrijden en games tot een minimum wordt beperkt.
Drie poules in 6e klasse met lage ELO teamrating:
Op veler verzoek en zoals in het vorige bulletin vermeld is, zijn er drie poules samengesteld met teams met een lage
ELO teamrating. Dit zijn de poules 6H, 6I en 6J, waarvan één poule met vijf teams.

JEUGD:
Verslag Jeugd Competitieleider (AJCL):
De indeling van de jeugdcompetitie is gereed. Het was ditmaal een grotere puzzel dan voorgaande competities.
Dat betekent:
• de zaak van verschillende kanten bekijken
• enkele keren opnieuw beginnen
• enkele concessies doen en (inderdaad) niet iedereen tevreden kunnen stellen.
Het meest vervelende nieuws is dat drie verenigingen komend seizoen geen jeugdteams hebben ingeschreven:
1. De Trefhoek
2. Heino
3. Zwartsluis
En dat is uiteraard heel, heel teleurstellend.
Dan valt het mij eigenlijk 100% mee dat het aantal competitieteams op 81 (vorig seizoen 82) is uitgekomen.
Voor de Startersklasse hebben zich uiteindelijk 15 teams ingeschreven, wat betekent dat ik voor de Hoofdklasse t/m de
5e klasse het mooie aantal van 66 teams had.
Mooi, want het is door 6 deelbaar; daarom tellen alle poules daar 6 teams.
In de Startersklasse heb ik gekozen voor drie poules van 5 teams. In de lagere klassen vind ik een regionale indeling
met acceptabele reistijden het belangrijkste. Uiteraard voor zover dit mogelijk is op basis van het aantal ingeschreven
teams. Gelukkig was dat in de Startersklasse mogelijk en eigenlijk heb ik ook de 5e en 4e klasse regionaal kunnen
indelen.
Ik heb bij twee verenigingen twee teams omgedraaid, omdat het lagere team (duidelijk) sterker was dan het hogere
team. De desbetreffende wedstrijdsecretarissen zijn daarover geïnformeerd.
Zoals aangegeven, heb ik - mede vanwege de hoge(re) moeilijkheidsgraad - niet alle wensen van verenigingen omtrent
het samen / op één dag spelen, kunnen inwilligen.
Om enkele voorbeelden te noemen:
• Bij de Veluwe hebben de teams 1 t/m 4 de letter A en de teams 5 t/m 9 de letter E waardoor zij op drie van de
vijf zaterdagen tegelijk thuis spelen.
• Bij Swift (D) hebben de landelijke teams 1 en 2 de letter D en de afdelingsteams 3 t/m 6 de letter F waardoor zij
op drie van de vijf zaterdagen tegelijk thuis spelen.
• Bij TT Zwolle deed men het verzoek om de jeugdteams op dezelfde zaterdag thuis te laten spelen als heren 1
(F); de jeugdteams hebben de letter D gekregen waardoor zij op drie van de vijf zaterdagen op dezelfde dag
thuis spelen.
Ik heb daarbij ook gekeken naar de wensen van het afgelopen seizoen. Verenigingen die ik toen niet ter wille kon zijn
(bijvoorbeeld Smash ’70 en Staphorst), heb ik nu voorrang gegeven boven verenigingen wiens wensen ik toen wel kon
inwilligen (bijvoorbeeld De Veluwe en TT Zwolle).
En in sommige gevallen lukt het gewoonweg ook niet om alle wensen in te willigen, enerzijds omdat de wensen van
verenigingen met elkaar conflicteren en anderzijds omdat ik afhankelijk ben van welke letter teams in de landelijke
competitie hebben gekregen.
Om een voorbeeld te noemen: zowel De Veluwe 1 als Vitesse ’35 1 hebben landelijk de letter A gekregen. Het zal
duidelijk zijn dat het dan lastig wordt als in de afdelingscompetitie teams van die verenigingen bij elkaar in de klasse
zitten en er onvoldoende poules zijn om dat te omzeilen.
Tenslotte krijgen kleinere verenigingen van mij voorrang boven de grotere.
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In een aantal gevallen heb ik teams in een hogere klasse geplaatst dan waar recht op bestond. De gemiddelde (ELO-)
teamrating is daarbij bepalend geweest.
Ik had dat ook al aangekondigd in één van de laatste bulletins voor de zomervakantie.
Volgens mij ziet de indeling er logisch uit. Ik verwacht niet dat iedereen 100% tevreden zal zijn, maar met de toelichting
die ik heb gegeven ga ik ervan uit dat de meesten van u met de indeling kunnen leven.
Nog één belangrijke mededeling:
Vanwege het 40ste Klompenfeest in Twello kunnen de jeugdteams van Trias op zaterdag 7 september - de 1e
competitiewedstrijd - niet in actie komen. De wedstrijden van de vier jeugdteams van Trias van die datum zijn daarom
verplaatst naar zaterdag 5 oktober, de eerste vrije zaterdag in het speelschema.
Zij die nog met vakantie gaan, wens ik een fijne periode toe. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor hen die al terug zijn,
maar dan onder andere omstandigheden.
Met sportieve groet,
Jan Ringenier,
AJCL | NTTB / Afdeling Oost
E-mail: ajcl@nttb-oost.nl
Mobiel: 06 23780454

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Henk Teunissen
Prof. Van der Scheerstraat 281
2035 AR Haarlem
Tel.nr. 06-14369579
acl@nttb-oost.nl

4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

HK t/m. startersklasse
Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
Tel.nr. 06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl
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